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Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 
Könyvtártudományi Tanszék 
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OKTATÓI TEMATIKA 

Informatikus könyvtáros szak 
BA képzés 

II. évfolyam nappali tagozat 
Információs társadalom II. 

 Könyvtári etika és szerzői jog 
 

Oktatási időszak: 
Óraszám: 

Oktatási forma: 
Csoportforma: 

Értékelési forma: 

 

III. félév 
25  óra 
előadás és szeminárium 
egész tanulmányi csoport 
gyakorlati jegy 
 

Tantárgyfelelős oktató: Dr. Tószegi Zsuzsanna PhD 
 egyetemi docens 

Előadást vezető oktató: Dr. Tószegi Zsuzsanna PhD 
 egyetemi docens 

Szemináriumvezető oktató: Dr. Tószegi Zsuzsanna PhD 
 egyetemi docens 

Műtermi munkát vezető oktató: – 
  

Gyakorlatvezető oktató: – 
  

Demonstrátor:  

  
 
 

Tanszékvezető: 
DR. NAGYNÉ MANDL ERIKA PhD 

 
 
 
 
 

Kaposvár, 2011/2012. oktatási év 
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Célok: 
 
A szakmai hivatás- és identitástudat fejlesztése a könyvtárosok etikai kódexében 
foglalt elvek, illetve a szellemi teljesítmény védelmét szolgáló etikai normák 
megismerése, valamint a szerzői jogi alapismeretek elsajátítása révén. 
 
Feladatok: 
 
Az utóbbi évtizedekben az IFLA és néhány tagország által kidolgozott, a könyvtári 
tevékenység etikai vonatkozásaival foglalkozó anyagainak elemzése, a magyar 
könyvtárosok etikai kódexének megismerése, az etikai elvek alkalmazása a napi 
munka során. 
A szellemi tulajdon fogalmának és a szerzői jogi védelem rendszerének a 
megismerése. A szerzői jog könyvtári alkalmazása, értelmezése. 
 
A tantárgy tartalma: 
 

HÉT MUNKAFORMA                                          MUNKAPROGRAM 

  EGYETEMI MUNKA EGYÉNI  FELKÉSZÜLÉS 

1-2. előadás Az etika fogalma, a 
hivatásetika kialakulásának 
története  

A prezentációk, kiselőadások 
témájának kiválasztása 

3-4. előadás és 
szeminárium 

Az információszabadság  
(ENSZ emberi jogok 
nyilatkozata, Magyar 
Köztársaság Alkotmánya) 

Prezentációk, kiselőadások 

5-6. előadás és 
szeminárium 

A könyvtáros hivatás etikai 
vonatkozásai. A magyar 
könyvtárosság etikai kódexe 

-  - 

7-8. előadás és 
szeminárium 

A tudás védelme: a 
szellemitulajdon-védelem 
szabályozásának kérdései 
A szellemitulajdon-védelem 
fogalma, célja, felosztása 

-  - 

9-
10. 

előadás és 
szeminárium 

Az iparjogvédelmi oltalmi 
formák: szabadalom, 
védjegy stb. 
Iparjogvédelmi tudatosság  

-  - 

11-
12. 

előadás és 
szeminárium 

A szerzői jogi szabályozás 
főbb ismérvei 

-  - 

13-
14. 

előadás és 
szeminárium 

A Digital Rights Management 
célja és eszközei 
A szakirodalmi hivatkozás 
etikai kérdései 

-  - 
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Szeminárium 
A félév során valamennyi hallgatónak fel kell dolgoznia két, az oktató által adott 
témát, amelyekről a szemináriumon kiselőadást kell tartania. 
 
Az aláírás feltétele: 
A foglalkozásokon való aktív részvétel, a házi dolgozatok beadása, valamint a 
szemináriumi feladatok határidőre történő elvégzése. Hiányzás maximum egy 
alkalommal. 
 
Értékelés: Gyakorlati jegy 
A hallgatók munkájának értékelése az írásbeli dolgozatok és a kiselőadás színvonala, 
valamint a szemináriumi vitákban való részvétel aktív jellege alapján történik. 
 
 
Kötelező irodalom 
 
Az etikai kódexet előkészítő bizottság által elfogadott tervezet (2005. április)  
http://kit2.bdf.hu/szokhe/szakmaikodex/tervezet.doc  
 
A magyar könyvtárosság etikai kódexe. 
http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/107_alairtkodex.pdf  
 
Tószegi Zsuzsanna: A digitalizálás és a szerzői jogok = TMT, 51. évf. 2004. 2. sz. 55-
60. p. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3510&issue_id=448 
 
Tószegi Zsuzsanna: A szerzői jogok védelmét szolgáló digitális technológia = TMT, 
53. évf. 2006. 10.sz. 
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?sid=bc455ca0846954a8bcea3e888995813
3&issue_id=476&id=4533 
 
 
Ajánlott irodalom 
 
Papp István: Etikai kódex a magyar könyvtárosság számára. Háttéranyag. = 
Könyvtári Figyelő, 14. évf. 2004. 2.sz. 243-278.p. 
 
Papp István: Külföldi könyvtárosi etikai kódexek áttekintése. = Könyvtári Figyelő, 14. 
évf. 2004. 4.sz. 807-831.p. 
 
Az etikai kódex fogalma. http://www.uzletietika.hu/cikk.php?article=10 
 
Amberg Eszter: A szerzői jog és a digitális szerzői jogkezelés = Könyvtári Figyelő, 15. 
évf. 2005. 3.sz.  503-513.p.   
 
Tóth Péter Benjámin: A digitális könyvtár és a szerzői jog = TMT, 49. évf. 2002. 6/7. 
sz. 248-259.p.   
 
Kaposvár, 2011. szeptember 10. 

Dr. Tószegi Zsuzsanna PhD 
egyetemi docens 
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